Hlas od Jordánu
informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice
25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ, 18 . ZÁŘÍ 2016
Copak Ježíš může pochválit podvod, který správce učinil? Pán ovšem zdůrazňuje prozíravost,
tedy schopnost jednat s věcmi tak, aby konečný důsledek nesl užitek. Jestliže tak umí uvažovat
podvodník, proč by nemohl podobně uvažovat i dobrý člověk? Peníze, majetek, bohatství nesmí
v našich očích převážit konečný cíl, kterým je spása. Jestliže naše srdce zcela ovládá strach z
nedostatku, potřeba zajistit se či pojistit se před ohrožením, pak sotva najdeme prostor na
důvěru v Boha. Zvláště když k získání těchto prostředků sáhneme po nespravedlnosti, kterou
ošidíme jiné lidi. Pán nám daroval život. Ovšem s výzvou odpovědět na jeho lásku. To není
těžké, jestliže najdeme odvahu pustit otěže života z vlastních rukou a dovolíme Bohu, aby je
uchopil do svých rukou.

1. čt. Am 8,4-7 – Amos je známý neúprosnou kritikou vyděračských postojů tehdejší šlechty,
ale také kritikou úcty falešných božstev. Obrácení k Hospodinu je cestou záchrany.
Žalm 113* odp. Chvalte Hospodina, který povyšuje chudého.
2. čt. - 1 Tim 2,1-8 - Tři listy věnuje svatý Pavel dvěma blízkým spolupracovníkům Timoteovi
do Efezu a Titovi na Krétu Náš list je koncipován jako povzbuzení ke kvalitní službě pastýře a
plnohodnotnému životu křesťanů.
Evangelium - Lk 16,1-13 – Tato perikopa navazuje na podobenství o marnotratném synu a
jeho „poctivém“ bratrovi. Jakou roli hraje majetek v myšlení učedníků? Ježíš nechválí
nepoctivost, ale prozíravost a svobodu vůči majetku.

BOHOSLUŽBY OD 18. DO 25. ZÁŘÍ 2016
7:30 Mše svatá
25. neděle v mezidobí Prasklice
Pačlavice
9:00 Mše svatá
18. září
PODĚKOVÁNÍ ZA ÚRODU
pondělí 19. září

Morkovice
Morkovice

Morkovice

10:30 Za + rodiče Brablíkovy a živou rodinu
14:30 svátostné požehnání
18:30 Za + sestru, rodiče a DO

sv. Januária

úterý 20. září
sv. Ondřeje Kim Taegona
středa 21. září
sv. Matouše, apoštola
čtvrtek 22. září

pátek 23. září
sv. Otce Pia
sobota 24. září

26. neděle v mezidobí
25. září

----

---

Morkovice

18:30

Pačlavice
Prasklice
Morkovice
Morkovice
Morkovice
Prasklice
Pačlavice
Morkovice

Za + Ludmilu Štěpánkovu, manžela a
syna
17:00 Mše svatá
18:00 Mše svatá
18:00 adorace
18:30 Za Boží požehnání a ochranu P. Marie
pro rodinu Kopečnou
8:00 Za + Františka Hanáka, manželku a děti
7:30 Mše svatá
9:00 Za farnost
10:30 Za + Ludmilu Dobešovu a syna

Ohlášky: Dnes je sbírka na farnost. Setkání farní rady bude ve čtvrtek 22. září v 19:30
na faře v Morkovicích. 4. 10. bude v Kroměříži setkání pastoračních a ekonomických rad
děkanátu v 18:00 na AG. 15.10. nás pan arcibiskup zve na Velehrad na tradiční prosebnou
pouť za obnovu rodin a za nová kněžská a řeholní povolání. (přihlásit se můžete u paní
Gremlicové). Centrun pro rodinu v Kroměříži posílá k rozebrání časopis o činnosti a
aktivitách centra v děkanátu. Kola pro Afriku – sbírka kol, které už nepoužíváte a mohly
by pomoci lidem v Africe - v pátek 23.9. od 14:00 do 18:00 a v sobotu 24.9. od 9:00 do
12:00 v bývalém komunálu v Morkovicích. Bližší informace na nástěnce a nebo na telefoně
725 815 728. POUŤ NEMOCNÝCH - ve středu 5 října 2016 zve pan arcibiskup všechny
nemocné ke společné pouti na Velehrad. Informace na nástěnce.
Modlitby matek
Příští víkend jsou zvány všechny maminky na společné setkání
při modlitbě - MODLITEBNÍ TRIDUUM
SETKÁNÍ: pátek 23. 9. - v 18.00 přede mší svatou
sobota 24. 9. - po mši cca 8.45 hod
neděle 25. 9. - po mši svaté
Poděkování za úrodu - Pojem "děkovat" vychází v němčině z výrazu "myslet". A
souvislost tu opravdu existuje. Vděčnost dokáže projevit jenom ten, kdo myslí. Anselm
Grün nahlíží vděčnost jako základní lidský postoj, který dělá člověka člověkem.
Nevděčník nepřemýšlí a opomíjí dary, které denně přijímá, dosud se skutečným člověkem
nestal. Naopak vděčnost polidšťuje.
Podnět k zamyšlení. Nejsem nepříjemný nevděčník, kterému se druzí raději vyhýbají?
Dokážu vděčně přijímat od druhých maličkosti, nebo mám ke všemu nějaké připomínky?
Umím si počkat, až mě někdo obdaruje, nebo si koupím cokoli, na co si právě vzpomenu?
Vděčnost nám otevírá oči, učí úctě, tvoří vztahy, zbavuje smutku, naplňuje úžasem a
radostí, je cestou k dosažení vnitřního pokoje, ale i cestou k uzdravení lidí kolem mě.
Vděčnost poskytuje lásce trvanlivost, "učí nás sklízet plody minulosti s užitkem pro
přítomnost.".
sv. Otec Pio z Pietrelciny
Narodil se 25. 5. 1887 v obci Pietrelcina u Beneventu v jižní
Itálii, do rodiny chudého rolníka. V 15 letech vstoupil do řádu
kapucínů a r. 1910 byl vysvěcen na kněze. Od 20. 9. 1918 měl
jako jediný kněz viditelná stigmata. Místem jeho pastorace byl
klášter v městečku San Giovanni Rotondo v italské Apulii.
Vynikal pokorou a životem sjednoceným s Kristem, pro který
obdržel mnoho charismat k duchovnímu vedení věřících. V
jeho srdci byla starostlivá péče o trpící, která se zviditelnila ve
zbudování Domu úlevy. Svou pozemskou pouť prožil
připodobněný Ukřižované Lásce.
...a když potkáte někoho, kdo se na vás neusměje, buďte štědří a usmějte se vy, protože
nikdo nepotřebuje víc úsměv než ten, kdo ho sám dát neumí... (Padre Pio)

